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Winter, voorleesdagen en kunst

Het lokaal van Peuterstap is in wintersferen gebracht. Er ligt sneeuw op de takken, de schaatsen
hangen klaar… Maar buiten is het koud en nat in plaats van wit en glad. Toch gaan we elke dag wel
even met elkaar buiten, even lekker uitwaaien, rennen en fietsen op het plein. Voor de Nationale
voorleesdagen hebben we genoten van het verhaal over Vos, die een stukje gaat rijden in z’n rode
auto. Hij gaat door kuilen, over stenen, wobbel-bobbel, nog een hobbel! En door plassen … spitter –
spatter – spetter! Vos heeft het zó naar zijn zin dat hij helemaal niet merkt dat de muis achterop
springt, en mol, en kever…. Een vrolijk voorleesverhaal voor peuters. Ook hebben we een heus
atelier in de klas, speciaal voor onze jonge kunstenaars in de dop. Want dat hoort natuurlijk bij het
Thema Kunst! We zijn lekker bezig met dit thema en we maken prachtige kunstwerken met elkaar. En
we ontdekken heel veel verschillende kleuren en vormen. Kortom: we vermaken ons geweldig goed.
Nu eerst een weekje vakantie en daarna gaan we nog een tijdje lekker verder met het creëren van
kunstwerken en ontdekken hoe leuk verven is en wat er gebeurt als je kleuren mengt.

Een beweegtip.
Het lijkt ons leuk om soms beweegtips met jullie te delen. Het zijn
activiteiten die je simpel en makkelijk thuis kunt doen. In deze
nieuwsbrief hebben wij 2 beweegtips: het Nijntje ABC en Beker gooien.
Nijntje ABC.
Doe de bewegingen die horen bij de letters van jouw naam. De namen
van nijntje, nina en snuffie kunnen jullie vast ook! Je kunt de
bewegingen ook vinden
op: https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/tips-voor-thuis/
Beker gooien.
Maak een stapel van plastic of papieren bekers op een verhoging. Gooi
met sokkenballen of een kleine bal de bekers om. Als het makkelijk
gaat, laat je je kleuter meer afstand nemen of met de andere hand
gooien. Je kunt cijfers of letters op de bekers schrijven, zo leert je kind
deze kennen.

Vroeg erbij Coevorden
Vanuit de gemeente Coevorden is er een samenwerking “Vroeg Erbij” opgezet, dit verband bestaat uit de
jeugdverpleegkundige (Icare), een ambulant medewerker (Yorneo) en Fiers kindontwikkeling en
kinderopvang. Het gezamenlijke belang hiervan is om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen. Vroeg Erbij is een vorm van laagdrempelige ondersteuning bieden op het
Hummelhoes en is vooral gericht op hulpvragen van de leidsters: ‘Wat kan ik doen om gemakkelijker om te
gaan met……?’
Hoe ziet dit er uit?
U als ouders kunt zoals u gewend bent, met uw vragen terecht rondom voeding, gedrag, zindelijkheid of
opvoeding bij de jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau.
Daarnaast komt de ambulant medewerker langs in de groep. Op de locatie waar uw kind de peuterspeelzaal
bezoekt zal dit Anita Joosten zijn. Deze bezoeken zijn met name gericht op het gehele groepsgebeuren en
daarnaast gericht op (eventueel) ondersteuning bieden aan de leidsters. “Hoe om te gaan met een onrustige
groep” kan bijvoorbeeld een gespreksonderwerp zijn. Mocht het zo zijn dat er iets rondom uw kind besproken
wordt, dan krijgt u hiervan altijd een terugkoppeling.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de leidsters of de jeugdverpleegkundige.

Vanuit de oudercommissie
Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een peuterspeelzaal. Zij behartigen de belangen van
alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijksteverantwoordelijkheid van de oudercommissie is
om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
De oudercommissie van Peuterstap wordt vertegenwoordigd door 3 ouders van peuterstap. Stefanie
(moeder van Aline) Nicole (moeder van Lynde) Linsey (moeder van Lizzy).
Helaas is onze vergadering van 9 februari door verschillende omstandigheden verzet. De vergadering zal nu
na de voorjaarsvakantie plaatsvinden. Punten die op de agenda staan zijn de uitbreiding van de
maandagmiddag en de vraag hoe we nog meer kinderen en ouders kunnen benaderen voor inschrijving van
een peuter. Er worden 4 protocollen besproken.

KidsKonnect en Flexkids
Ruilen en tegoeden
Via de ouderapp van Konnect kunt u een aanvraag doen voor een
dagdeel ruilen en/of uw peuter afwezig melden. Dit kan maximaal 3
dagdelen per jaar.

Ruilen:
U heeft de mogelijkheid om een dagdeel te ruilen. De afwezige dag
kunt u direct ruilen voor een aanwezige dag.
NB Indien een extra dag, welke betaald is met afwezigheidstegoed,
opnieuw afwezig wordt gemeld zal er niet een nieuw tegoed
aangemaakt worden. Het eerder ingezette tegoed komt weer
beschikbaar indien de bestedingsperiode nog niet verlopen is.

Afwezigheid:
Wanneer u uw peuter afwezig hebt gemeld door bijvoorbeeld ziekte of
vakantie mag u deze afwezige dag ruilen tegen een andere dag. U
hoeft niet meteen te beslissen wanneer die aanwezige dag dan is. U
ontvangt direct een tegoed in de ouderapp. Het tegoed is geldig 30
dagen voor de afwezige dag en 90 dagen geldig na de afwezige dag.
Daarna vervalt het tegoed. Voor het ontvangen van een tegoed moet de
afwezigheid wel doorgegeven zijn en half uur voor aanvang dagdeel.
Voor de ochtend is dit vóór 07:45 en voor het middagdeel is dit vóór
12.15 uur.
Wanneer u na deze tijden uw kind afmeld ontvangt u geen tegoed!
Door het tegoed in te zetten wordt de afwezige dag verrekend.
Wanneer alle 3 opgebouwde tegoeden verrekend zijn, worden de
afwezige dagen wel in rekening gebracht.

Peutergym
Peutergym wordt dit schooljaar ook
weer verzorgd door meester Nick
Nannen. Peutergym is eens in de
zoveel weken op vrijdagochtend van
09:00-10:00 uur. Alle peuters van
peuterstap zijn dan welkom. Wel
graag vooraf even aangeven.
Data peutergym 2021-2022:
8 april, 17 juni en 8 juli

.

Muziek op schoot
Vorig schooljaar kon wegens de coronamaatregelen
Muziek op schoot niet doorgaan. Wij zijn blij jullie te
vertellen dat het dit schooljaar wel weer kan en mag.
Muziek op schoot is 6 weken achter elkaar op
dinsdagochtend van 09.15-10.00 uur.
datum: 8 maart 2022 t/m 12 april 2022
Mocht u ouders kennen die het leuk vinden om met
hun peuter te komen kijken dan zijn ze van harte
welkom!

Boekstart
Peuterstap is aangesloten bij boekstart. Dit is een initiatief van de bibliotheek in Coevorden.
Juf Jolanda heeft bijeenkomsten gevolgd om boekstart ook meer toe te passen in de groep, wat is het
belang van voorlezen, hoe lees je op de juiste manier boeken voor, wat zijn leuke boeken, passend bij de
leeftijd. Mocht u dus vragen hebben over voorlezen en boekkeuze dan zou u haar eens kunnen
aanschieten.
De bibliotheek biedt op verschillende momenten gratis voorleesuurtjes aan in de bibliotheken in Drenthe.
Voor informatie kunt een flyer meenemen, deze ligt bij de deur van peuterstap of kunt u terecht op
www.bibliothekencoevorden.nl.

Welkom bij ons op Peuterstap
We mogen weer een aantal nieuwe kinderen welkom heten;
Fien, Pim, Alina, Nolen, Baris, Ruby, Juliëtta, Demy
We hopen dat jullie snel een plekje zullen vinden en een fijne tijd bij Peuterstap mogen hebben.
Er is nog plek voor nieuwe peuters bij peuterstap. Weet of kent u om u heen iemand die opzoek is naar een
peuterspeelzaal? Wij hebben een informatie folder. Deze mag u altijd meenemen om uit te delen.
Vraag een van de juffen er na.

Belangrijke data:
o
o
o
o
o
o
o
o

21 februari t/m 27 februari voorjaarsvakantie
8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april, 12 april
Muziek op schoot,
8 maart Vip ochtend (zie flyer)
19 april studiedag, peuters vrij,
22 april koningsspelen,
28 april oudercommissie vergadering,
2 mei t/m 8 mei meivakantie
18 mei ouderavond "taal voor taal"

We wensen iedereen een hele fijne, voorjaarsvakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Team Peuterstap,
Juf Jolanda,
Juf Agnes,
Juf Sylvia
Juf Manon

